
Innovative Hygiene.

XIBU 2WIPE hybrid
a világon az első nedves törlőkendő adagoló
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Új fertőtlenítőkendő-korszak kezdődött



A helyszínen tárolható

Nincsenek többé szanaszét heverő Flowpackok. A XIBU 2WIPE 
hybrid helyben hosszú távon tárolja és kínálja felhasználásra a fer-
tőtlenítő kendőket – pontosan ott, ahol szükség van ezekre.

Kiszáradás elleni védelem

Többé nem szárad ki fertőtlenítő kendő a Flowpack tetején, ez az 
adagoló véd ez ellen. Szabadalmaztatott zárórendszere minden 
fertőtlenítő kendőt nedvesen tart – és így a teljes használati idő alatt 
megőrzi hatékonyságát.

Egykezes használat

Csak ki kell nyújtania a kezét, és a fedél automatikusan kinyílik. A 
fertőtlenítő kendő mostantól higiénikusan, biztonságosan és nagyon 
egyszerűen elvehető – egy kézzel.

Védelem a baktériumok ellen

A XIBU 2WIPE hybrid olyan, mint egy erőd a szennyeződések és 
baktériumok ellen. A fertőtlenítő kendőt fertőtlenítő kendő követi: 
A kéz csak ahhoz nyúl, amit kivesz. Nem kell visszatömni, mert a 
visszatömés a baktériumok bevitelének kockázatát jelentené.

Nedvesség – az elsőtől az utolsó kendőig

A csomag függőlegesen áll az adagolóban. A gravitáció egyen-
letesen oszlatja el a fertőtlenítő oldatot, minden egyes törlőkendő 
egyformán nedves marad – és korlátlanul megőrzi hatékonyságát.

Lopás- és veszteségbiztos

Még a vendég is fertőtlenítheti a környezetét (ha az üzemeltető ezt 
lehetővé teszi). Itt senki nem tulajdoníthat el semmit. A falra szerelt 
adagoló úgy védi a Flowpackját, mint egy széf, a rossz szándékúak 
üres kézzel távoznak.

Sohasem üres

A fertőtlenítő kendő mindig elérhető az adagolóban, mivel a XIBU 
2WIPE hybrid két csomaggal üzemel: Ha az egyik kifogyott, az ada-
goló automatikusan átkapcsol – ekkor a másik kerül használatba.

Mindig képben

Nem minden fertőtlenítő kendő egyforma. Az adagoló tetején 
található egy címketartó, amelynek címkéje cserélhető: Információt 
nyújt a tartalomról, a hatásterületről, a bevizsgálási normáról és a 
hatásidőről.

Higiénia egy helyen



Hozzáadott értéket nyújtó adatok

A XIBU 2WIPE hybrid információkat biztosít magáról: Az adagoló 
digitális adatokat szolgáltat, tájékoztat az adagolási 
mennyiségről, a töltöttségi szintről – mindez lehívható az 
alkalmazáson és a webes portálon keresztül. 24/7 valós 
idejű adatok a HsM gateway segítségével. Ezzel időt és 
pénzt takarít meg.

Fogyasztási fojtószelep

Minden fertőtlenítő kendő értékes. A pazarlás pedig 
drága dolog. Ez azonban megelőzhető: Minél rövidebb időre nyílik 
ki az adagoló, annál kevesebb kendőt lehet egyszerre kivenni. Az 
alkalmazás lehetővé teszi ennek a beállítását.

Full Service

Ennél a csomagnál nincs szükség a technikával kapcsolatos 
aggodalmakra: a Hagleitner szükség esetén proaktívan karbantartja 
az eszközt; maga az adagoló értesíti erről. Évente egyszer műszaki 
ellenőrzésre kerül sor, a kopó alkatrészeket a Hagleitner szükség 
esetén bármikor cseréli.

Eltarthatósági idő fi gyelő

A csomag felnyitásakor elindul az idő: Az alkoholos fertőtlenítő 
kendő egy hónapig, az alkoholmentes három hónapig 
tartható el. Ezt követően ha szükséges, az adagoló 
blokkolja a Flowpackot – ami az alkalmazással aktivál-
ható.

LED lámpa és érzékelő tartomány

Az adagoló előlapján lévő ellenőrző lámpa kikapcsol-
ható. Ez különösen akkor hasznos, ha a szobában 

emberek alszanak. Végezetül az érzékelő hatótávolsága is beállít-
ható; elvégre az adagolónak nem szabad akaratlanul végeznie a 
munkáját (ha valaki a közelébe lép).

Energia a láthatáron

A XIBU 2WIPE hybrid energetikai koncepciója szintén fenntartható; 
az adagoló működhet hálózati áramról, újratölthető akkumulátorról 
vagy energyBOX-ról. Tegyük fel, hogy az adagolónak naponta 100 
kendőt kell kiadnia: Ehhez az újratölthető akkumulátor 7 hónapig 
elegendő. Ugyanez vonatkozik a nem újratölthető energyBOX-ra is, 
amely összefogja az akkumulátorok energiáját.

Újrahasznosított műanyagból készült. Az élettartama végén a 
Hagleitner visszaveszi az energyBOX-ot és újrahasznosítja azt; így 
bezárul a ciklus az újrahasznosítástól az újrahasznosításig.

Továbbá – a Hagleitner360 alkalmazással



Nyitány

A kéz az adagolóhoz lép, az automatikusan kinyílik, egy fertőtlenítő 

kendő jelenik meg, a kéz elveszi, az adagoló bezáródik.

A világújdonság

Valójában ez a találmány már régóta esedékes volt. Több Flow-

pack nem bújócskázik a szobában. Egyetlen fertőtlenítő kendő 

sem szárad ki, mert a csomag tetején van. Nincs ujjal kotorászás 

és baktériumok behurcolása, mert a törlőkendőt vissza kell rakni 

a fedél alá. Felbontás után nem lépi túl a lejárati időt, mert az 

adagoló megjegyzi azt: Ma kiadtam az első fertőtlenítő kendőt az új 

csomagból; amikor lejár az eltarthatósági idő, lezárok (feltéve, hogy 

ez a funkció be van kapcsolva). A fertőtlenítő kendő erős védelmet 

érdemel: Védelem a kiszáradástól, a baktériumoktól, a kifolyás 

ellen; továbbá rögzített tárolási hely.

Intermezzo

Embernek lenni annyit tesz, mint feltalálónak lenni, ez az, ami a mi 

fajunkat mozgatja; és mindig kell egy első alkalom: meggyújtani egy 

lámpa tüzét; elgördíteni egy kereket; kirepülni az űrbe egy űrhajóval 

– automatikusan kiadni a fertőtlenítő kendőket.

A feltaláló

A higiénia úttörője, Hans Georg Hagleitner 2020-ban gondolt 

először egy megfelelő adagolóra: „Érzékeny idők jártak, a korona-

vírus miatt különösen nagy igény volt a fertőtlenítésre. Szét voltak 

szórva a Flowpackok. Ekkor jött az ötlet természetesen” 

– magyarázza a feltaláló. „A fertőtlenítő kendőnek 

egy helyen kéznél kell lennie, és meg kell őriznie 

minden hatását; szüksége van az adagolóra, 

mint a tejnek a hűtőszekrényre.” Mindössze 

két évbe telt, mire az új termék megszületett; 

2022 októberében Hans Georg Hagleitner 

és csapata bemutatta a világnak. Ezt több 

évtizedes tapasztalat előzte meg az adagolók 

építése terén.

Befejezés

Függöny fel, íme a XIBU 2WIPE hybrid. Az adagoló öt szabadalom-

mal, fenntartható energiakoncepcióval rendelkezik, és az alkalma-

zási adatokat digitálisan szolgáltatja.

Készen áll az egykezes használatra? Ez forradalmasítja a fertőtlenítő 

kendők használatát.

A világújdonságról és a feltalálójáról

„A fertőtlenítő 
kendőnek úgy 

kell az adagoló, 
mint a tejnek a 
hűtőszekrény.”
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Mi köze van a gyártóhelynek
a fenntarthatósághoz

Irány Ausztria, irány Zell am See: Itt készül az adagoló. És a kezek 

nem csak összeszerelik, a Hagleitner a legtöbb alkatrészt maga 

gyártja helyben. Ugyanez a helyzet a hozzá tartozó kendőkkel is: A 

Hagleitner Zell am See településen állítja elő a fertőtlenítő oldatot; a 

vászon impregnálása és kiszerelése szintén Zell am See települé-

sen történik. A kompetenciák összefogása a minőség garantálását 

jelenti: A területek szakértői mindenhol biztosítják a minőséget.

Az alternatíva az lenne, ha felosztanánk az üzemet – a fertőtlenítő 

oldatot itt, a nedves törlőkendőt pedig ott állítanánk elő. A rend-

szerelemek gyakran a világ másik felére kerülnek átszállításra, de 

minden szállítás környezetszennyezéssel és üvegházhatást okozó 

szennyezéssel jár. Ezért a Hagleitner vállalatnál a gyártási lépéseket 

újabb gyártási lépések követik – térben a lehető legközelebb egy-

máshoz. Hiszen az egész értékláncnak fenntarthatónak kell lennie.

Felelősség – Made in Austria


